
GIỚI THIỆU - GIAO ĐÃI

Hoạt cảnh: Vài người vừa dọn cảnh trí: gốc cây, ghế đá, bục bệ
trong quá trình đọc đoạn Voice Off. Dọn cảnh với tâm lý là
những người hàng xóm lâu ngày gặp lại, đang open tâm sự, hoài
niệm về xóm cũ.

ÔNG SƠN (VOICE OFF)
Tôi đã ở qua nhiều nơi nhưng không
quên được cái xóm cũ - xóm Heo Đất,
nó nằm ở một huyện ngoại ô bên rìa
thành phố. Dù không nghèo, cũng chẳng
giàu, nhưng xóm tui cũng có được một
Sân Khấu Nhỏ cho riêng mình.

Má tôi nói, cái sân khấu của xóm tui,
chính là chỗ cây Bàng nơi cuối xóm -
nơi có khoảng sân nhỏ và vài cái ghế
đá con con.

Đó là nơi mà mấy ông già, trong vai
Chính trị gia, ngồi uống cafe sáng
bàn chuyện thiên hạ. Cả nhân sinh thu
bé lại vừa bằng ly cà phê đá. (cười)

Đó là nơi mà cả xóm, trong vai Khán
giả ái mộ, ngồi hàng dài bu vào cái
vô tuyến của nhà bác Ba Hơn gần đó...
để nghe cải lương, xem phim Xóm Vắng,
Phạm Công Cúc Hoa - có chú Lý Hùng
đẹp trai ná thở. À! Những năm gần
đây, người ta còn xem Nhạc kịch nước
ngoài nữa... hay hết xẩy.

Con nít chơi trò vợ chồng... thanh
tiên tỏ tình nhau hay ai đó có
hỷ-nộ-ái-ố gì cũng đều ra đó.
Vợ chồng chửi nhau cũng ra đó... để
làm gì... là để lỡ có choảng nhau thì
còn có người can giùm. (cười)

Nói chung là... không có gì bưng bít
và bí mật ở cái xóm của tôi cả.
(một nhịp)

Lúc này, Tâm An (Ông Sơn lúc nhỏ) - đã xuất hiện trên sân
khấu, đang hóng hớt điều gì đó từ nhà bác Ba Hơn gần đó.

ÔNG SƠN (VOICE OFF)
Đó! Thằng nhóc mà quý vị đang thấy,
chính là tui đó! Mới nhỏ nhưng đã mê
nghệ thuật vô cùng!

Hay tin nhà bác Ba Hơn mở Nhạc kịch, Tâm An vui vẻ chạy khắp
nơi rao tin cho bạn bè và mọi người đến xem.

TÂM AN
(chạy băng ngang sân khấu rồi
khuất luôn vào cánh gà)

Ê tụi bay... tối nay có Nhạc kịch
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kìa... nhạc kịch thằng Gù - Đi coi
tụi bay ơi! (có vài tiếng voice off
cười nói, lạc quan đáp lại)

1 - BELLE - THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - KHÁNH THY, THÀNH SƠN,
VĨNH AN

Hoạt cảnh: 1 nữ trong vai Esméralda múa đương đại.

HẾT NHẠC. Từ trong cánh gà, 3 đứa trẻ đi ra.

MINH ANH
Haiz thật là tội nghiệp cho chàng Gù
Quasimodo

TÂM AN
Cuối cùng vẫn không cưới được nàng
Esméralda

VŨ NGUYÊN
Mỗi lần nghe bài Belle là tao nổi da
gà...

MINH ANH
Công nhận ba anh trên tivi hồi tối
hát hay ghê!

VŨ NGUYÊN
Nhưng hôm nay mày rủ tụi tao ra đây
làm chi?

MINH ANH
Tranh thủ mẹ tụi mình đi vắng! Tao có
ý này! Hôm qua xem Nhạc kịch Thằng Gù
xong, tao thấy nước ngoài người ta
làm hay quá, hổng lẽ Việt Nam mình
làm hông lợi?

VŨ NGUYÊN - TÂM AN
(đồng thanh hưởng ứng)

Cho nên ?!

MINH ANH
Bữa nay tao muốn tổ chức ra một cuộc
thi âm nhạc quy mô cấp quốc gia...

VŨ NGUYÊN - TÂM AN
(đồng thanh tiết tấu, nói rất
nhanh)

Nhằm khuếch trương âm nhạc Việt Nam
ta (cười tự hào)

MINH ANH
Và để tìm ra tài năng âm nhạc xuất
sắc nhất cho cái xóm Heo Đất này!

VŨ NGUYÊN - TÂM AN
(đồng thanh hưởng ứng)

Chủ đề?!
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MINH ANH
Sẽ là... Núi!

VŨ NGUYÊN - TÂM AN
(nhìn nhau vẻ tò mò, đồng
thanh)

NÚIIIII ?!

MINH ANH
(gật đầu cười đắc ý)

Và sau đây là bài hát... Tàu Anh Qua
Núi!

2 - TÀU ANH QUA NÚI - MINH ANH

Hoạt cảnh: Nguyên, Tâm An minh họa theo lời bài hát.

HẾT NHẠC.

TÂM AN
Xớ! Tưởng gì? Bộ mày nghĩ Việt Nam
mình... chỉ có nhạc Truyền thống Cách
mạng hay sao? Nô nố nồ nô!
Núi này cao thì còn có núi khác cao
hơn?
Núi thì làm sao cao bằng THƯỢNG NGÀN?
Và sau đây là một ca khúc mang âm
hưởng dân ca Bắc Bộ quê em... Cô Đôi
Thượng Ngàn.

3 - CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN - TÂM AN

Hoạt cảnh: Nguyên, Minh Anh minh họa theo lời bài hát.

VỪA HẾT NHẠC. Nguyên liền lên vọng cổ cắt ngang, giả vờ hát
rất phô.

VŨ NGUYÊN
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như ĐÁ VỌNG PHU

MINH ANH - TÂM AN
(nhìn nhau khó hiểu, đồng
thanh)

Là bài gì?!

VŨ NGUYÊN
(lặp lại, đắc ý, nhấn mạnh từ
"ĐÁ" )

ĐÁAA VỌNG PHU! (một nhịp) ĐÁAA VỌNG
PHU!

TÂM AN
ĐÁ?!

MINH ANH
NÚI?!

MINH ANH - TÂM AN
(nhìn nhau khó hiểu, đồng
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thanh)
DẠ CỔ HOÀI LANGGG ?!

4 - DẠ CỔ HOÀI LANG - VŨ NGUYÊN

Hoạt cảnh: Minh Anh, Tâm An minh họa theo lời bài hát.

HẾT NHẠC.

TÂM AN
(đi scene che Nguyên)

Chầu Văn miền Bắc!

MINH ANH
(đi scene che Nguyên)

Truyền thống Cách mạng!

VŨ NGUYÊN
(đi scene, ở giữa đẩy 2 đứa kia
ra hai bên)

Dân ca Nam Bộ!

MINH ANH
Vẫn còn thiếu!

CẢ BA ĐỒNG THANH
Dân ca Miền Trung!

Vừa lúc đó, VOICE OFF - Có tiếng một Bà Mẹ (HẢI YẾN), giọng
rặc miền trung, chửi đổng, đi tìm con.

BÀ MẸ
Con Ti đâu? Lại trốn đi chơi rồi à?
(nhìn quanh)

Ba đứa nhỏ hốt hoảng, vội vàng tạm biệt nhau chạy về nhà!

BÀ MẸ
(bất lực) Hứ, con với cái, chồng với
con! Trời ơi! (òa khóc, vỗ ngực, hét
lên) TRÁCH THÂNNN!

5 - TRÁCH THÂN - TỐP CA NỮ: BÍCH NGỌC, HẢI YẾN, QUỲNH CHÂU,
HUỲNH NHƯ

Hoạt cảnh: Tốp Ca Nữ trong vai các Bà Mẹ đi ra. Các bà chán
chuyện gia đình, chán chồng, hẹn nhau ra uống rượu tâm sự chất
chơi. Mỗi bà một tính cách, hình tượng khác nhau. Người thì
thô bạo như đàn ông bất cần, người thì yếu đuối lụy chồng,
người thì đanh đá, người thì ko dám uống rượu, bị 3 bà kia ép
uống.

HẾT NHẠC. OFF VOICE 3 đứa trẻ cười, vì nãy giờ đã nghe lén
được cuộc tâm sự của các Mẹ: "Hay quá! - Trao giải cho Má con
Ti tụi bay ơiii!"

Các bà mẹ bỏ đi. Gốc cây Bàng nơi cuối xóm, giờ đây không còn
ai.

(một nhịp)
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Một ông chồng trung niên (Việt Anh) vẻ lãng tử mang đàn ra
ngồi ghế đá, vừa đàn hát vừa nhìn một cặp đôi hôn nhau trong
mưa mà tiếc rẻ về một tình yêu đẹp đã có với vợ mình. Thứ tình
yêu đẹp nay đã bị cuộc sống hôn nhân giết chết.

ÔNG CHỒNG
Tại sao luôn trách anh? Tại sao ko
nghe anh giải thích?
Tại sao từ ngày có con thì không còn
thương anh nữa?
Vợ ơi anh nhớ... (bắt vào lời bài
Đông: anh nhớ "Ngày dài mưa phùn,
nắng gió tiêu điều...)

6 - ĐÔNG - VIỆT ANH

Hoạt cảnh:

- Một đôi tình nhân (Vũ - Lan) đang vui vẻ, bỗng dưng giận
dỗi, cãi nhau,...

- Gần out bài, Bà Vợ (Hải Yến) lúc nãy đứng một góc lắng nghe
chồng tâm sự, hiểu ra chuyện, cả hai dắt tay nhau hạnh phúc về
nhà.

HẾT NHẠC.

7 - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU - TUẤN VŨ, THANH LAN

Hoạt cảnh: Hai ông cụ trong xóm (Minh - Linh) ra ngồi nhậu,
vừa nhậu giao đãi vừa trêu chọc đôi trẻ - cốt để hàn gắn tình
cảm của cặp tình nhân trẻ (Vũ - Lan).

HẾT NHẠC.

MINH - LINH
Tụi trẻ dễ thương ghê. Giờ đến tui
với ông tâm sự nghe! (cụng bia)
SAYYY!

8 - SAY - NHẬT MINH, KHÁNH LINH

HẾT NHẠC.

Hai người tản đi hết, không còn một ai.

(một nhịp)

Tốp ca nam, gồm cả An Duy (trong vai Đám thanh niên) chạy ào
ra. Điền, Khang, Minh thị phạm cho An Duy cách tỏ tình một cô
gái!

ĐIỀN
Ra đây tụi tao chỉ cho...

KHANG
Mày muốn tỏ tình với ai đó...

DUY MINH
(nói với An Duy)
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Thì phải làm zầy nè!

9 - BƯỚC ĐẾN BÊN EM - TỐP CA NAM: DUY ĐIỀN, HOÀNG KHANG, DUY
MINH

Hoạt cảnh: An Duy lần lượt đc cả 3 bẻ tay bẻ chân, thị phạm
cách tỏ tình. Góc bên kia là Ngọc đang đứng nhìn e thẹn. Cả
hai ngại ngùng, ba người còn lại ra sức đẩy thuyền.

HẾT NHẠC.

10 - NGƯỜI TÌNH ƠI, MƠ GÌ? - BẢO NGỌC, AN DUY

Hoạt cảnh: An Duy tỏ tình. Bảo Ngọc vẫn còn ngại ngùng chưa
đồng ý.
An Duy và 3 người bạn thân đồng loạt gọi mọi người trong xóm
ra giúp sức.
Tất cả nam phụ lão ấu của xóm Heo Đất ào ra cùng đẩy thuyền
tình.
Bảo Ngọc nhận lời. Mọi người bravo chúc mừng nhau! Happy
ending! :))

KẾT.
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